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Förord 

Det storskaliga klimatet genomgår en förändring till följd av mänsklig påverkan. För att 

uppnå FN’s mål om en maximal höjning av jordens medeltemperatur med 1,5 grad måste 

utsläppen av växthusgaser halveras från 2018 till år 2030. För att bidra till det globala 

målet har Sveriges regering satt som mål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några net-

toutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

Byggbranschen har en hög miljöpåverkan. Enligt Boverkets miljöindikatorer bidrog 

bygg- och fastighetssektorn med 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 

under år 2016 (Boverket, 2019).  

Vid analyser av byggnaders klimatpåverkan bör hela dess livscykel inkluderas. I dagslä-

get fokuserar de analyser som görs generellt sett mest på klimatpåverkan från driftfasen 

medan det är mindre fokus på klimatpåverkan från byggfasen. Dessutom tas sällan bygg-

nationens nödvändiga förberedande markåtgärder med i kalkylerna. I de fall klimatpåver-

kan av grundläggning och grundkonstruktioner analyseras sker det separat från bedöm-

ningen av själva byggnadens klimatpåverkan. Enligt Sveriges Byggindustrier och IVA 

skulle klimatbelastningen från byggfasen öka med storleksordningen 50 procent om 

markberedning och grundarbeten ingick i klimatberäkningarna för en byggnad (Sveriges 

Byggindustrier och IVA, 2014). Det behövs således ökad kunskap och ökad insikt hos 

branschens aktörer gällande byggfasens och markåtgärdernas betydelse för klimatet, så att 

mer korrekta livscykelanalyser av byggnader kan göras. 

Denna rapport visar på vilka förutsättningar som finns för att beakta klimatpåverkan från 

grundläggningsmetoder nationellt. Arbetet har utförts av Ramona Kiilsgaard, projektle-

dare och handläggare SGI. Rapporten har granskats av Christel Carlsson och HannaSofie 

Pedersen samt delvis av Karin Odén, Maria Kristensson, Björn Dehlbom, Wilhelm 

Rankka och Per Bolin samtliga anställda på SGI. Sammanställningen baseras på befint-

liga rapporter och inhämtad kunskap från aktörer inom byggbranschen.  

Författaren riktar ett stort tack till alla som lämnat bidrag till rapporten. 
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Ordlista 

CO2e - För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom 

koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP). 

Denna faktor är olika för respektive gas och ger totala bidraget till den globala 

uppvärmningen för den aktuella gasen. Med hjälp av gasernas GWP räknas de om till 

koldioxidekvivalenter. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer 

till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton 

koldioxidekvivalenter. (Naturvårdsverket, 2018) 

DFI – Deep Foundations Institute  

EFFC – The European Federation of Foundation Contractors 

EPD – Environmental Product Declaration (Miljövarudeklaration)  

FDIS – Final Draft International Standard 

IDT - Identical 

Klimatpåverkan – Påverkan på klimatet1 

LCA – Life Cycle Assessment (Livscykelanalys)  

PBL – Plan- och bygglagen  

PCR – Product Category Rules (Produktspecifika regler) 

 

 

 

 

                                                      
1 Rapportens definition. 
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Sammanfattning 

Studien som presenteras i rapporten har haft som mål att beskriva dagens förutsättningar 

att beakta klimatpåverkan från grundläggning och grundkonstruktioner samt föreslå hur 

dessa förutsättningar kan förbättras. Det är framförallt utifrån Statens geotekniska insti-

tuts (SGI) perspektiv som förbättringsförslag har angetts.  

Notera att studien handlar om både grundläggning (arbetet) samt grundkonstruktionen 

(konstruktionen i mark), men att de i denna studie inbegrips i begreppet grundläggnings-

metoder.  

Forskningsuppdraget har formats kring följande problemställningar:  

1. Det är osäkert i hur stor omfattning det finns klimatdata för grundläggningsmetoder 

samt hur kvalitén är. 

2. Det är osäkert i vilken omfattning grundläggningsmetoder inkluderas i befintliga verk-

tyg för beaktande av klimatpåverkan i byggprocessen. 

3. Det är osäkert i vilken omfattning grundläggningsmetoder inkluderas i samverkans-

former som verkar för minskad klimatpåverkan inom byggbranschen. 

Den initiala bilden vid start av uppdraget är att CO2e-data för de flesta grundläggnings-

metoder inte finns lättillgängliga och att de data som finns inte alltid är framtagna på ett 

standardiserat sätt. Det är även osäkert i vilken omfattning CO2e-data för grundläggnings-

metoder görs tillgängliga för samhället samt vilka beräkningsprogram som finns för att 

underlätta bedömningen av klimatpåverkan från grundläggningsmetoder. Mycket samver-

kan och utveckling sker gällande klimatpåverkan respektive grundläggningsmetoder, men 

hur mycket samverkan som sker med klimatpåverkan och grundläggningsmetoder inte-

grerat är osäkert.  

Uppdraget har sökt information om utvecklingen som sker i samhället gällande klimatpå-

verkan, beräkningsverktyg, datatillgänglighet och samverkan för att ge en övergripande 

bild om förutsättningarna att beakta klimatpåverkan från grundläggningsmetoder. Ef-

tersom det finns mycket information och utvecklingen går snabbt är det svårt att ge en 

komplett spegling av vad som pågår i byggbranschen. Så med förbehåll att en del relevant 

information inte har inkluderats har en nulägesbild beskrivits.  

Resultatet visar att en omfattande databas med standardiserande, svenska och digitala 

data för klimatpåverkan från grundläggningsmetoder, som dessutom är gratis, inte verkar 

finnas. Och även om det finns en hel del data i vissa databaser, kopplade till olika verktyg 

och tillgängliga i EPD:er, så kan tillgången på miljödata för grundläggningsmetoder för-

bättras. Med bättre och mer tillgänglig miljödata för grundläggningsmetoder kan det bli 

tydligare i byggbranschen vilka klimatsmarta val som kan göras gällande grundläggnings-

metoder. 

Resultatet inom studien visar att det finns flera verktyg med olika inriktning, som fyller 

olika behov och det kan vara svårt att få grepp om allt. Hur grundläggningsmetoder defi-

nieras och beskrivs är också viktigt. Det används varierande begrepp och skilda definit-

ioner i olika standarder, analyser och beräkningar. För att förenkla kommunikation kring 
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och förståelse för grundläggningsmetoder behövs en bredare användning av samma be-

grepp samt entydiga beskrivningar av begreppen.  

Resultatet visar även att i flera utvecklingsprojekt och beräkningar i byggbranschen ex-

kluderas grundläggningsmetoder eller inkluderas i en relativt liten omfattning. Varför det 

är så har studien inte besvarat. Men som ett led i utvecklingen av grundläggningsme-

toders betydelse på klimatpåverkan kan resultat tas fram eller tillgängliggöras som visar 

på hur behovet av grundläggningsmetoder påverkas av byggnaders materialval eller av 

annan utformning av en byggnad.  

Mer kunskap om varför omfattningen av grundläggningsmetoder kan variera, om valmöj-

ligheter mellan grundläggningsmetoder och kunskap om grundläggningsmetoders klimat-

påverkan kan öka grundläggningsmetoders betydelse i byggbranschens klimatanalyser. 

1. Syfte och mål 

Syfte: Syftet med uppdraget är att bidra till en utveckling där bedömning av 

klimatpåverkan från bostads- och infrastrukturbyggande har goda möjligheter att 

inkludera en kvalitetssäker bedömning av grundläggningsmetoders klimatpåverkan.  

Notera att studien handlar om både grundläggning (arbetet) samt grundkonstruktionen 

(konstruktionen i mark), men att de i denna studie inbegrips i begreppet grundläggnings-

metoder.  

Mål med studien: 

A. Ge en nulägesbeskrivning över: 

• tillgänglighet och kvalité på data för grundläggningsmetoder, 

 

• i vilken omfattning grundläggningsmetoder inkluderas i befintliga verktyg för kli-

matpåverkan, 

 

• samverkan i utvecklingsarbetet gällande minskad klimatpåverkan från grundlägg-

ningsmetoder.  

 

B. Förslag på fortsatt arbete med fokus på hur Statens geotekniska institut (SGI) 

bättre kan bidra till syftet.  
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2. Bakgrund 

 
2.1 Nationellt och internationellt arbete gällande 

klimatpåverkan från byggprocessen  

Genom FN har världens ledare antagit 17 globala mål för hållbar utveckling. Utvecklings-

agendan kallas Agenda 2030 och antogs år 2015 med inriktningen att målen ska vara upp-

nådda till år 2030. Mål 7 är ”Hållbar energi för alla” som bland annat handlar om att an-

vända förnybar energi och effektivisera användningen av energi. Mål 13 är ”Bekämpa kli-

matförändringarna” och handlar både om att begränsa klimatförändringarna samt att an-

passa oss till den. Agenda 2030 är inte juridiskt bindande, utan en deklaration som bygger 

på frivillighet (Regeringen, 2019).  

Med Agenda 2030 som bakgrund har regeringen satt upp målet att Sverige ska bli ett av 

världens första fossilfria välfärdsländer, och endast nyttja 100% förnybar energi. I rege-

ringens proposition 2016/17:146 beskrivs ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige där må-

let är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att stödja 

ramverket infördes en ny klimatlag 1 januari 2018 som bland annat reglerar använd-

ningen av ett planerings- och uppföljningssystem med årliga klimatredovisningar (Prop. 

2016/17:146). Den nya klimatlagen anger bland annat att regeringen varje år ska lämna 

en klimatredovisning till riksdagen och att en klimatpolitisk handlingsplan ska tas fram 

vart fjärde år (Klimatlag 2017:720). För att nå målet om ett fossilfritt Sverige anger rege-

ringen att det krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen av 

växthusgaser (Regeringen, 2017).  

Boverket har flera pågående och nyligen avslutade uppdrag som rör beaktande av 

klimatpåverkan från byggprocessen. Som del av utvecklingen mot ett mer fossilfritt 

Sverige har Boverket nyligen tagit fram en LCA-vägledning för byggbranschen, med 

syfte är att öka kunskapsnivån om LCA (Boverket, 2018a). Vägledningen togs fram i 

samverkan med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Trafikverket, Skogsstyrelsen, 

SGU, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen och Energimyndigheten. Vägledningen blev 

webbaserad och publik under första halvåret av 2018. Den är dock fortfarande under 

uppbyggnad och kommer arbetas vidare med under kommande år, vilket gör det möjligt 

att påverka innehållet. Boverket har även haft ett regeringsuppdrag inom vilket de har 

tagit fram ett förslag gällande regler och krav för klimatdeklaration inom byggbranschen 

(rapport lämnades till regeringen 15 juni 2018). Det är ännu ett steg mot ökat beaktande 

av klimatpåverkan. I förslaget om klimatdeklaration föreslås bland annat att 

Naturvårdsverket i samråd med Boverket och Trafikverket utvecklar en nationell databas 

med generiska klimatdata för byggbranschen. För närvarande ingår inte markarbeten 

såsom grundläggning, förstärkning och schaktning som de processer/tekniker som ska 

klimatdeklareras enligt förslaget om klimatdeklaration (Boverket, 2018b).  Boverket 

publicerade år 2018 även rapporten ”Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan”. I 

den beskrivs många delar av arbetet med minskad klimatpåverkan och flera förslag och 

hinder anges (Boverket, 2018c). En sökning gjordes i dokumentet med begreppen: 
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markarbete, geoteknik, grundläggning, geokonstruktioner, grund och platta. Det gav 

enbart en inte relevant träff på grundläggning och flera inte relevanta träffar på grund. 

Vid sökning på platta finns det beskrivet att för enplansbyggnader utgör betongen i platta 

på mark den största materialvolymen om det också inräknas i stommen. Rapporten är på 

92 sidor och utifrån denna enkla genomsökning verkar inte grundläggningsmetoder 

utgöra någon betydande del av rapportens innehåll.  

2.2 Klimatpåverkan från grundläggningsmetoder 

Klimatpåverkan från grundläggningsmetoder kommer i huvudsak från 

materialtillverkning, transporter och anläggningsarbete (Figur 1). I livscykeln för ett 

byggnadsverk, som bland annat beskrivs i standarden SS-EN 15804:2012+A1:2013 

Hållbarhet hos byggnadsverk, ingår materialtillverkning i modul A1-A3 och 

anläggningsarbete i modul A4-A5 (se Figur 2). Transporter ligger i båda modulerna. 

Utöver påverkan kopplat till material och anläggning finns fler steg sett över en hel 

livscykel: användningsfasen i modul B1-B7, slutskede i modul C1-C4 samt fördelar och 

nackdelar inom modul D. I den senaste av standarden 15804 som kommer ut under år 

2019 är modul A1-A3, modul C1-C4 samt modul D obligatoriska att redovisa om inte 

särskilda förhållanden är uppnådda.  

 

Figur 1 Grundläggningsmetoder ger framför allt klimatpåverkan genom materialtillverkning, trans-
porter och anläggningsarbete, vilka ingår i modul A1-A5 (SS-EN 15804:2012+A1:2013). (Bild: Ra-
mona Kiilsgaard, SGI). 
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Figur 2 Livscykel för en byggnad eller byggprodukt (här egenöversatt från standarden 15804 Håll-
barhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler). I den senaste versionen 
av standarden som utkommer under år 2019 är modul A1-A3, C1-C4 och D obligatoriska om inte 
särskilda förhållanden är uppnådda.  
 

Enligt standarden SS-EN 15978 (Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggna-

ders miljöprestanda - Beräkningsmetod) ska markarbeten ingå i livscykelanalyser (mark-

arbeten är speciellt utpekat för modul A5).  

Om det finns tillräcklig omfattning av miljödata för grundläggningsmetoder, om datan är 

av bra kvalitet, om datan är lättillgänglig och om datan används i byggbranschen är inom 

denna studies inledande skede osäkert. Att det sker klimatpåverkan från grundläggnings-

metoder och att grundläggningsmetoder ingår i ett byggnadsverk är dock säkert. 

3. Arbetsmetod 

Uppdraget utfördes genom att både internt inom SGI samt genom kontakt med externa 

aktörer söka efter relevant och aktuell kunskap om grundläggningsmetoder kopplat till 

klimatpåverkan. Följande arbetsmoment inkluderades: 

• Litteratursökning. 

• Dialog med externa och interna experter. 

• Deltagande på seminarier (främst LCA-seminarium inom Smart Built Environ-

ment).  

Arbetet har varit en iterativ process. Det betyder att sökningen initialt var inriktad mot 

vissa organisationer och ämnen (exempel IVL, Boverket, Trafikverket) men att de i sin 

tur gav information om ytterligare organisationer och ämnen. Resultatet är inte en kom-

plett spegling av vad som pågår i byggbranschen, men det ger en indikation om den ut-

veckling som pågår. 
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3.1 Kontakter 

För att få förståelse gällande det arbete som pågår i samhället samlades kunskap in både 

internt inom SGI samt från andra aktörer i byggbranschen. Följande personer bidrog med 

kunskap: 

1. Per Lindh (före detta anställd på SGI) 

2. Annika Åberg (före detta anställd på SGI) 

3. Ola Wik (före detta anställd på SGI) 

4. Maria Arm (före detta anställd på SGI) 

5. Jim Hedberg (Geokalkyl, SGI) 

6. Paul Edebalk (Miljögeoteknikkommittén SGF) (SGI) 

7. Maria Kristensson (SGI) 

8. Karin Odén (SGI) 

9. Björn Dehlbom (SGI) 

10. Wilhelm Rankka (SGI) 

11. Per Bolin (SGI) 

12. Susanna Toller (Klimatkalkyl, Trafikverket) 

13. Kristina Einarsson (Boverket)  

14. Sven-Olof Ryding (Naturvårdsverket)  

15. Martin Erlandsson (IVL) 

16. Tove Malmqvist (KTH ) 

17. Jeanette Sveder Lundin (Hållbar Affärsutveckling, Skanska) 

18. Larissa Strömberg (Samordnare LCA och Klimat, NCC) 

19. Maria Brogren (Hållbarhetschef, WSP) 

20. Mats Svensson (GeoBIM, Tyréns)  

21. Anna Pantze (Tyréns) 

22. Sara Beltrami (BIM Alliance Sweden) (Tyréns) 

23. Jan-Anders Jönsson (BIM Alliance Sweden) (Åkej) 

24. Kajsa Byfors (Svensk Betong) 

25. Bodil Wilhelmsson (Cementa) 

26. William Frieberg (Leca) 

27. Kristian Jelse (The international EPD System) 

28. Rutger Gyllenram (Ordförande Teknisk kommitté 209 standardisering) (Kobolde)  

29. Klas Eckerberg (CoClass, Svensk Byggtjänst) 

30. Leena Haabma Hintze (Svensk Grundläggning) 

31. Erik Nordlund (LEED) 

32. Philip Edwards (CEEQUAL)  

33. Llorenc Mila I Canals (GLAD)  
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4. Resultat  

Här beskrivs vad som finns tillgängligt för att kunna beakta klimatpåverkan från grund-

läggningsmetoder. För att förstå vad grundläggningsmetoder är och för att skapa en ge-

mensam bild av det inom denna studie beskrivs först grundläggningsmetoders betydelse i 

byggbranschen (4.1) samt olika grundläggningsmetoder (4.2). Därefter beskrivs klimat-

data (4.3), verktyg (4.4) samt vilken samverkan som sker mellan organisationer gällande 

grundläggningsmetoder (4.5). 

4.1 Grundläggningsmetoders betydelse i 
byggbranschens klimatarbete 

Genom personliga möten, genom deltagande på föreläsningar, genom rapporter, genom 

mailkonversationer och telefonsamtal under studiens utförande har en uppfattning gradvis 

tagit form. Den handlar om att omfattningen av grundläggning, val av grundläggningsme-

toder och grundläggningsmetoders klimatpåverkan inte har en självklar betydelse i ett 

byggnadsverks klimatanalys.  

I ett SBUF-projekt genomfördes två livscykelanalyser av flerfamiljshus med stomme av 

betong (kallas ”Blå Jungfrun”) respektive trä (kallas ”Strandparken”). Båda livscykelana-

lyserna hade som syfte att visa på energianvändning och klimatpåverkan från byggfasen 

och sätta den i relation till energianvändning och klimatpåverkan från driftsfasen. För 

”Blå Jungfrun” behövdes i verkligheten markarbete i form av sprängning och pålningsar-

bete, men i livscykelanalysen inkluderades inte energianvändningen för beredningsarbete 

av marken och angiven anledning är databrist (Liljenström m.fl., 2015). I samma rapport 

för ”Blå Jungfrun” finns det angivet att markarbeten är exkluderade i byggfasen (modul 

A5) på grund av att det är brukligt att exkludera det och att det ökar jämförbarheten mel-

lan olika byggsystem. Även materialen för grundläggningen exkluderades (modul A1-

A3).  

 

För byggprojektet ”Strandparken” med stomme av trä, är det angivet att markarbeten är 

exkluderade för att få det jämförbart med byggprojektet ”Blå Jungfrun”. Men i rapporten 

för ”Strandparken” finns ändå beräkningar för markarbeten redovisade. Beräkningarna 

visar på att markarbeten, pålning och stödmur står för 8 % av totala klimatpåverkan från 

byggfasen. I värdet ingår arbetet för att utföra grundläggning (modul A5) och inte materi-

alproduktionen (A1-A3). Resultatet visar att påverkan från markarbetet är lika stor som 

påverkan från byggproduktionen i övrigt (inom modul A5) (dvs. 8%). Men den största 

delen av hela byggfasen gäller materialproduktion (modul A1-A3) (78 %) (Larsson m.fl., 

2016) och i rapporten för Strandparken är alltså inte materialproduktionen för markarbe-

ten inkluderat.  

I en rapport hänvisar Sveriges Byggindustrier och IVA till studien av ”Blå Jungfrun” och 

anger att klimatbelastningen gällande byggfasen skulle öka med storleksordningen 50 

procent om markberedning och grundarbeten inkluderas (Sveriges Byggindustrier och 

IVA, 2014).  För båda livscykelanalyserna framgår det i studien att materialproduktionen 
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står för majoriteten av klimatpåverkan från byggfasen. För ”Blå Jungfrun” som är ett fler-

familjshus med stomme av betong föreslås att produktionsmetoderna för cement och be-

tong ska förbättras, att recept som innebär lägre utsläpp av växthusgaser ska användas 

och att mindre mängd betong ska användas för samma funktion. Liknande förbättrings-

förslag, gällande cement och betong, skulle kunna föreslås för grundläggningsmetoder. 

Det finns studier som visar på att optimala blandningar, utifrån både hållfasthet och 

CO2e-utsläpp, kan tas fram för grundläggningsmetoder (Per Lindh, SGI, telefonkontakt 

2018). 

Det finns flera saker som tyder på att utveckling kring grundläggningsmetoders påverkan 

på klimat och miljö i större omfattning kan inkluderas i byggbranschen. Även en nyligen 

publicerad artikel i Bygg och Teknik (Bergman m.fl., 2019) bekräftar detta. Artikeln 

beskriver att ”Utifrån utförda intervjuer verkar grundläggning vara en byggnadsdel som 

glömts bort i byggbranschens miljö- och klimatarbete”. Artikeln baseras på en 

intervjustudie utförd inom ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet i samarbete 

med Sweco Civil AB (Bergman, 2018), i vilken det framgår att det framför allt är 

ekonomi, traditioner och personliga erfarenheter som är styrande vid val av 

grundläggningsmetoder. 
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4.2 Beskrivning av grundläggningsmetoder 

Vid insamling av information har det observerats att det finns många olika begrepp som 

används när det talas om åtgärder kopplade till marken. Ofta är det olika perspektiv som 

är i fokus, dvs. olika syften med att utföra åtgärderna eller analysen och det påverkar 

vilka begrepp som används. Men det är även troligt att de olika begreppen ibland används 

felaktigt. Det är inte alltid lätt att veta vad som är definitionen på de begrepp som används 

i olika studier. Rikstermbanken har en del begrepp som kan användas (Rikstermbanken, 

2019).  

Notera att i denna studie inbegriper begreppet grundläggningsmetod både grundläggning 

(arbete) och grundkonstruktion (konstruktionen i mark) utifrån avsikten att förenkla be-

skrivningar i rapporten. I ett faktiskt utförande hör de ihop, men i syften att exempelvis 

analysera och modifiera dem kan det vara en vits med att dela upp dem i arbete (grund-

läggning) och konstruktion (grundkonstruktion). Med detta som bakgrund och utan att 

med säkerhet veta att följande definition är de allmänt vedertagna, görs här ett försök till 

beskrivning av olika begrepp: 

Markåtgärd. Egen tolkning på begrepp är att det har en bred definition som inbegriper 

många olika åtgärder som kopplas till marken. Inom detta ryms bland annat grundkon-

struktion och grundläggning men även andra åtgärder som inte är stödjande eller bärande, 

exempel asfaltering, installation av ledningar.  

Geokonstruktion. En stödjande eller bärande konstruktion som antingen helt utgörs av 

jord eller berg eller vars funktion är beroende av omgivande jords eller bergs hållfast-

egenskaper (Rikstermbanken, 2019).  

Egen tolkning på det är att det både kan gälla grundkonstruktion för byggnader och infra-

struktur (väg och järnvägar etc.) samt för att stabilisera och förstärka marken i syftet att 

förebygga ras, skred och sättningar och eventuellt även stabilisera marken för andra syf-

ten.  

Grundkonstruktion. Del av en byggnads stomme som överför last från överbyggnad till 

underbyggnad eller del av byggnadskonstruktion som överför last till jord eller berg 

(Rikstermbanken, 2019). 

Egen tolkning på det är att det berör byggnader och infrastruktur (väg och järnvägar etc.) 

och att det inte handlar om åtgärder för förebyggande av skred och liknande. Det handlar 

om den fysiska konstruktionen i marken och inte arbetet, dvs pålen men inte pålningen. 

Grundläggning. Utförande av arbete till underkant av grundkonstruktion. Ordet grund-

läggning bör inte användas i betydelsen grundkonstruktion. Engelsk term: foundation 

work (Rikstermbanken, 2019). 

Egen tolkning på det är att det handlar om arbetet och inte själva konstruktionen, dvs pål-

ning men inte pålen.  
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Grundläggningsmetoder kan göras på många olika sätt beroende på markens egenskaper 

och beroende på den belastning som marken utsätts eller kan komma att utsättas för.  

Nedan beskrivs olika grundläggningsmetoder: ytlig grundläggning, djup grundläggning, 

jordförstärkning, stödkonstruktioner samt schaktning och fyllning (Figur 3). Listan nedan 

(4.2.2 och 4.2.3) anger vanliga grundläggningsmetoder och utgör ett underlag för att 

samla in data om klimatpåverkan (CO2e-utsläpp). Om inte annat anges har information i 

detta kapitel (4.2) i huvudsak hämtats från SGI:s webbsida (SGI, 2017a) samt från Karin 

Odén, Maria Kristensson, Björn Dehlbom, Wilhelm Rankka och Per Bolin, geotekniker 

anställda på Statens Geotekniska Institut (SGI). 

 

Figur 3 En översiktlig struktur över grundläggningsmetoder (inkluderar både arbetet och konstrukt-
ionen).  
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4.2.1 Grundläggningsmetoder 

Vid fastare jordar eller berg räcker oftast en ytlig grundläggning, men när jorden är så lös 

att man behöver påla eller förstärka jorden för att sättningar inte ska bli för stora eller för 

att ras inte ska inträffa behövs en djupare grundläggning. Nedan beskrivs grundläggnings-

metoderna ytlig grundläggning, djup grundläggning och jordförstärkning.  

 

Ytlig grundläggning 

Beroende på jordens bärighet används olika metoder, varav de vanligaste är: 

• Platta på mark 

• Krypgrund 

• Plintgrund 

• Kompensationsgrundläggning (ex. källare, lättmaterial). Om det finns stor sannolikhet 

för sättningar kan ett övre tungt material bytas ut mot ett lättare material, det kallas för 

kompensationsgrundläggning. Principen med metoden går ut på att vikten ovan den 

sättningsbenägna jorden ska vara oförändrad (eller tillräckligt lätt) även efter att en 

byggnad har anlagts. För att uppnå det byts tung jord ut mot ett lättare material, som 

kan utgöras av till exempel cellplast, lättklinker eller skumglas.  

Djup grundläggning 

Djup grundläggning utförs t ex med pålar och kallas då pålgrundläggning. Pålar används 

för att överföra vertikala och horisontella laster från en överbyggnad ner till bärkraftig 

jord eller berg (SGI, 1993). För byggnader och anläggningar används vanligtvis betong-

pålar, stålpålar eller träpålar eller en kombination av betong och trä. Val av påle handlar 

om vilka laster som är aktuella och vilka jordförhållanden som råder i varje enskilt fall.  

• Betongpålar (betong, stålarmering) 

• Stålpålar inklusive pålplatta i stål  

• Träpålar (enbart träpålar används endast som jordförstärkning) 

• Kombinationspålar (betong, trä, stålarmering, stålskarvar)  

• Pålplattor i betong (betong, stålarmering) 
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Jordförstärkning 

Jordförstärkningsmetoder utförs för att förbättra jordens egenskaper och öka dess lastbä-

rande förmåga. Förstärkningen kan göras temporärt eller permanent. SGF har samman-

ställt metodblad för jordförstärkningsmetoder (SGF, 2003). Figur 4 visar information från 

SGF:s metodblad och redovisar en översiktlig struktur på jordförstärkningsmetoder.  

 

Figur 4 En översiktlig beskrivning av olika typer av jordförstärkningsmetoder (strukturen är delvis 
från (SGF, 2003)).  

 

• Stabilisering  

Bindemedelsstabilisering har som syfte att låta bindemedel reagera med jordpartiklar 

och porvatten så att ett löst betongliknande material bildas, vilket gör jorden fastare. 

Ursprungligen användes kalk som stabiliseringsmedel, men ett flertal andra bindeme-

delsblandningar används idag (Larsson, 2006). Exempel på bindemedelsblandningar 

som används idag är kalk/cement (K/C), cement/merit (C/M), multicem (cement/CKD 

(cement kiln dust)). Det finns flera olika metoder: 

 

Kalk/cement-pelare. KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till 

vatten i jorden. Stabilisering utförs genom att ett inblandningsverktyg borras ned till 

ett visst djup. Där öppnas en ventil och en materialblandning trycks ut och blandas 
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med jorden. Inblandningsverktyget tas sedan upp med en viss stignings- och rotations-

hastighet allt eftersom materialblandningen blandas med jorden och en pelare succes-

sivt tar form. 

 

Masstabilisering. Det är en senare metodutveckling som används främst för organiska 

jordar. Tekniken går ut på att bindemedel blandas med jordmassor direkt på den av-

sedda platsen för massorna. Tekniken används till ett djup av cirka 5 m. (SGI, 2011) 

 

Processtabilisering. Det är en metod som blandar bindemedel med jordmassor, genom 

att blandningen utförs i en blandningsstation varefter massorna läggs ut på avsedd 

plats för jordmassorna. (SGI, 2011) 

 

Cementpelare. Det är en metod där bindemedel och vatten blandas med befintlig jord 

och skapar en pelare. Ett vispverktyg används för att borra ned i marken och blanda in 

cementsuspensionen i marken. Metoden kan användas ner till ungefär 25 m och funge-

rar för de flesta jordar, från torrare lera till packat grus. (Keller, 2019) 

 

Jetinjektering. Det utförs för att förstärka jord i samband med schaktning och grund-

läggning eller grundförstärkning. Jetinjektering är en högtrycksmetod där slurry av ce-

ment och vatten injekteras under högt tryck (400 -500 bar) i jorden (SGF, 2003). Med 

jetinjektering kan geotekniska konstruktioner skapas, så som pelare och block under 

jord samt vattentäta barriärer för schaktgropar.  

 

Ytstabilisering. Ytstabilisering utförs i två steg. Det första steget modifierar jordens 

egenskaper (bl.a. packningsegenskaperna) och det andra steget stabiliserar jordens 

hållfasthet, permeabilitet och erosionsegenskaper (SGF, 2003). Bindemedel används i 

processen.   

 

• Packning 

Packning har som syfte att göra jorden mer kompakt och därmed göra den fastare 

vilket gör att den klarar större belastningar än innan packningen och minskar skad-

liga deformationer. Det finns två typer av packning: 

 

Ytpackning. Ytpackning är en lagervis packning av främst jord- och bergmaterial. Det 

ökar bärigheten och stabiliteten i fyllningsmaterialet samt minskar vattengenomsläpp-

ligheten och eftersättningar (SGF, 2003).  

 

Djuppackning. Det finns flera olika djuppackningsmetoder: resonanspackning, fall-

viktspackning, sprängpackning och vibrationspackning (SGF, 2003). Beroende på me-

tod utförs packningen genom vibration, fallande vikt eller sprängning.   
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• Armerad jord 

Armerad jord utgörs vanligtvis av horisontella nät (av stål eller plastmaterial), som 

kombineras med lagervis uppbyggnad av fyllning. Armerad jord kan även utföras i 

slänter genom installation av tätt sittande stag (jordspikar).   

 

• Övriga metoder 

Dränering. Dränering har som syfte att pressa ut eller leda bort vatten vilket gör att 

jorden blir fastare (tätare). Vid dränering som förstärkningsmetod av jorden används 

vertikaldräner tillsammans med överlast för att påskynda sättningsförloppet av mar-

ken. Innan grundläggning tas sedan överlasten bort. Jorden är då förbelastad för den 

last som den kommer att utsättas för av den kommande byggnaden eller anläggningen. 

Frysning. Frysning utförs genom cirkulation av kylvätska i rör som installerats i mar-

ken. Det görs i syftet att möjliggöra schaktningsarbeten där inläckage av vatten är ett 

problem eller för att minska behovet av stödkonstruktioner. 

Stenpelare. Stenpelare består av krossat berg, sten, grus eller sand som packas i verti-

kala hål i den jord som ska förstärkas. Det utförs för att minska sättningar och att öka 

stabiliteten för bankar och slänter (SGF, 2003). Metoden är vanlig i sandiga jordar. 

 

Stödkonstruktioner 

I samband med anläggningsarbete kan stödkonstruktioner behövas. De kan vara både 

temporära och permanenta. Exempelvis inför grundläggningsarbetet när schakter utförs 

kan stödkonstruktioner behövas för att schaktväggarna ska hålla för den belastning den 

utsätts för. 

• Profilerad spont 

Profilerade sponter eller skärmar används för att hålla undan lösare jord och vatten 

vid schakt. De är ofta av stål. Tätspont för att hindra vattenströmning kan antingen 

utgöras av profilerad spont med särskilda tätningsmetoder eller av tät plastspont för 

grundare miljöschakter.  

• Glesspont 

När marken består av en blockig jord kan det vara svårt att installera en tät spont 

och man kan då istället installera en glesspont. En glesspont byggs genom att slå, 

vibrera eller borra ned rör (eller andra stålprofiler) och sätta plåtar, brädor eller 

sprutbetong mellan rören. Glessponten tätar inte mot grundvatten. 

• Sekantpålevägg 

Sekantpålevägg kan används för att skapa permanenta eller temporära stödväggar 

vid schakt. De är täta, har stor bärkraft och kan användas i djupa schakter (Hercu-

les, 2019) Sekantpåleväggen byggs av platsgjutna pålar (av betong) som går in i 

varandra (överlappar). Det ingår armering i det. 
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• Slitsmur 

Slitsmur utförs genom grävning av en slits. Slitsen stabiliseras under grävningen 

med en bentonitvätska. Efter grävning gjuts slitsen med betong och armeras.  

 

• Spontkassetter och schaktslädar 

Spontkassetter och schaktslädar byggs av förtillverkade stålväggar och installeras 

genom grävning och nedtryckning. Spontslädar kan också dras fram för att stabili-

sera gravar, till exempel rörgravar. Spontkassetter och schaktslädar används för 

små jorddjup och där inte grundvattentryck riskerar att trycka upp schaktbotten. 

 

Schakt- och fyllning 

Grundläggningsarbete innebär i princip alltid schaktnings- och fyllningsarbete. 

4.3 Klimatdata 

Utifrån ovanstående lista med grundläggningsmetoder och kompletterande metoder vid 

grundläggning har klimatdata i form av CO2e sammanställts i Tabell 1 och material sam-

lats i Tabell 2 CO2e-värdena i tabellerna har inhämtats från olika befintliga verktyg och är 

inte jämförbara eftersom värdena är framtagna inom olika studier som kan ha olika av-

gränsning. Som exempel kan det i ett CO2e-värde ingå utsläpp från transporter, medan det 

i ett annat värde inte har inkluderats utsläpp från transporter. Det har inte gjorts en dju-

pare undersökning av varifrån respektive värde ursprungligen kommer och vad som lig-

ger bakom värdet. Syftet med tabellerna är att ge en överblick över enkelt tillgängliga 

CO2e-data för grundläggningsmetoder och material. CO2e-data för fler material och meto-

der finns antagligen och sammanställningen kan vidareutvecklas. 

När uttrycket CO2e används, inbegrips alla gaser som påverkar klimatet. Se ordlistan för 

beskrivning av CO2e. När begreppet CO2 används menas enbart koldioxid. Det kan före-

komma försumlighet i litteratur då CO2 används men då det egentligen menas samtliga 

växthusgaser (CO2e). 

Databas 

Varje materialproducent kan utföra miljöanalyser och tillhandahålla resultatet. Producen-

terna kan då sammanställa miljöanalysernas resultat i så kallade EPD:er (Environmental 

Product Declaration) (miljövarudeklarationer). EPD:erna kan samlas och tillgängliggöras 

via olika EPD-system, exempelvis The International EPD-system (Environdec, 2018a). 

För att ta fram data som presenteras i EPD:er finns det PCR (Product Category Rules), 

som är beräkningsregler för hur data ska tas fram och presenteras. Det gör att data i 

EPD:er är framtagna på ett standardiserat sätt och går att jämföras på lika grunder. Bodil 

Wilhelmsson på Cementa berättade att data till Cementas EPD:er tas bland annat fram ut-

ifrån produktionsdata om använd mängd bränsle samt utifrån kemiska analyser av bräns-

lena, som tillsammans kan ge ett CO2e-värde per material. Varje bränsle analyseras i lab 

för att få fram exakt innehåll och sen sammanställs CO2e-medelvärden per år. På samma 
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sätt görs det kemiska analyser av allt råmaterial som används i processerna för att kunna 

räkna ut hur mycket CO2e som i slutändan släpps ut i framställningen av material.  

För att få tillgång till framtagna data kan databaser användas. Ett exempel är Ecoinvent 

som innehåller ett flertal tekniker och komponenter. Ecoinvent är en databas med ur-

sprung i Schweiz och har byggts upp under 20 års tid (Ecoinvent, 2018). Mer detaljerade 

data anpassade för den geotekniska branschen finns annars i verktyget Foundation CO2 

Calculator från EFFC och DCI (DCI och EFFC, 2017). Men det finns även data som sam-

manställs inom svenska verktyg, exempelvis Klimatkalkyl från Trafikverket (Trafikver-

ket, 2017), Anavitor från IVL (Erlandsson et al. 2007), Carbon Footprint från SGF (denna 

är dock mer inriktad mot efterbehandling av förorenade områden) (SGF, 2017), Geokal-

kyl från SGI. Data för klimatpåverkan inom Geokalkyl grundas på Trafikverkets data 

(Klimatkalkyl), men ändringar i data har gjorts för betongpålar och KC-pelare. Ändring-

arna i data grundar sig på examensarbeten från 2014 och 2017 (Johansson och Wallet, 

2014) (Granqvist, 2017).   

Efter litteratursökning samt efter studerande av verktyg med tillhörande data har inte en 

databas hittats där alla nedanstående kriterier är uppfyllda: 

• en bred samling av möjliga metoder och material för grundläggning och geokon-

struktioner ingår, 

• data för klimatpåverkan ingår, 

• data för svenska förhållanden ingår, 

• data framtaget på ett standardiserat sätt ingår (EPD:er),  

• digitala data i ett användarvänligt format ingår (inte PDF:er), 

• data är tillgänglig utan kostnad. 

Denna kriterielista har tagits fram under tiden som aktuell studie genomfördes. Den data 

som har hittats på ett relativt lättåtkomligt sätt har sammanfattats i Tabell 1 och Tabell 2.  
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4.3.1 Klimatdata för metoder 

Tabell 1 Sammanställning av CO2e-data för olika grundläggningsmetoder. Värdena kommer från 
Klimatkalkyl (Trafikverket, 2017) och Geokalkyl (SGI, 2017b) och kan inte jämföras med varandra 
på ett likvärdigt sätt då de är framtagna inom olika studier. Syftet med tabellen är enbart att ge en 
överblick av tillgängliga CO2e-värden samt var de går att hitta. Med reservation för att relevanta 
grundläggningsmetoder inom respektive verktyg eventuellt kan ha missats i genomletningen. Det 
har inte gjorts en djupare studie av varifrån respektive data ursprungligen kommer och vad som lig-
ger bakom värdet.   

Grundläggningsmetoder  Verktyg (referens) Kg CO2e  

Betongpålar (inkl. plattor) Klimatkalkyl TRV 28,44 kg/m  

Betongpålar Geokalkyl SGI 25 kg/m påle 

Fribärande betongplatta Geokalkyl SGI 5,5 kg/platta 

Stålpålar Klimatkalkyl TRV 136,44 kg/m 

Träpålar Klimatkalkyl TRV 2,08 kg/m  

Tätspont Klimatkalkyl TRV 183 kg/m2 

KC-pelare Klimatkalkyl TRV 22,83 kg/m  

Geokalkyl SGI 35 kg/m 

Bergschakt Klimatkalkyl TRV 4,51 kg/m3 (Fall A) 

4,97 kg/m3 (Fall B) 

Jordschakt Klimatkalkyl TRV 2,17 kg/m3 (Fall A) 

2,23 kg/m3 (Fall B) 

Schakt jord Geokalkyl SGI 2,4 kg/m3 

Fyllning jord Geokalkyl SGI 2,4 kg/m3 

Fyllning jordmaterial efter urgrävning Geokalkyl SGI 2,4 kg/ m3 

Schakt berg Geokalkyl SGI 5,1 kg/m3 

Fyllning bergkross Geokalkyl SGI 9 kg/m3 

Fyllning bergkross efter urgrävning Geokalkyl SGI 9 kg/m3 

Schakt urgrävning Geokalkyl SGI 2,4 kg/ m3 

Förbelastning Geokalkyl SGI 4,7 kg/m3 
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4.3.2 Klimatdata för material  

Tabell 2 Sammanställning av data på CO2e-utsläpp för material som används i grundläggningsme-
toder. Dessa CO2e-data kan inte jämföras på ett likvärdigt sätt eftersom data är framtaget inom 
olika studier och för att det för flera värden (medtagna i denna rapport) inte framgår vilken avgräns-
ningen som gjorts. Syftet med tabellen är enbart att ge en överblick av relevanta material och om 
CO2e-data har kunnat hittas. Streck anger att ett värde inte har hittats. 

Material 
Leverantör/tillverkare 

(referens) Specifik komponent Kg CO2e  

Cement Cementa (2014b) Portland Fly Ash cement CEM II/A-V 
52,5 N (Cradle to gate, A1-A3) 

668 
kg/ton 

TCG  -  

Cemex (2016, 2014, 2012) Cemex Komposit CEM II/A-M (S-LL) 
52,5 N (Cradle to gate, A1-A3) 

656 
kg/ton 

 

Portland-composite cement CEM II/A-
M (S-LL) 52,5 N (Cradle to gate, A1-

A3) 

689 
kg/ton 

 

Rapidcement, CEM I 52,5 R (Cradle to 
gate, A1-A3) 

780 
kg/ton 

Multicem (ce-
ment+CKD) 

Cementa (2016) Multicem (Cradle to gate, A1-A3) 396 
kg/ton 

Betong Johansson o Wallet (2014) Standardbetong 433,18 
kg/m3 

Johansson o Wallet (2014) Fiberbetong 476,23 
kg/m3 

Masugnsslagg Merox (2009) Merit 5000 (Mald granulerad ma-
sugnsslagg) 

80 kg/ton 

OrCem/EcoCem  - 

Bremenslagg   - 

 Kalk Nordkalk (Mikael Dellham-
mar, mailkontakt 2019) 

Släckt kalk 600 
kg/ton 

Nordkalk (Mikael Dellham-
mar, mailkontakt 2019) 

Bränd kalk 800 
kg/ton 

SMA Mineral (Johanna 
Holm, mailkontakt 2019) 

Släckt kalk 582 
kg/ton 

Kolflygaska Vattenfall  - 

Swecem  - 

Terra E (flygaska) 
Terra H (flygaska) 

Nordkalk/SCA 
Nordkalk/Höganäs 

 - 

Cellplast EUMEPS (2013) EPS (expanded polystyrene) (A1-A3) 59 kg/m3 

Lättklinker Leca  - 

Skumglas Hasopor (2017) Hasopor foam glass 10-60 mm (Cellu-
lar glass aggregate) (A1-A3) 

7,77 
kg/m3 
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Tillverkningsprocesser 

För att förstå hur material tas fram och processas och varifrån klimatpåverkan uppstår har 

tillverkningsprocesser för några vanliga material beskrivits nedan.  

Kalk 

Kalciumkarbonat är ett naturligt salt som finns i olika former, bland annat som kalksten. 

Kalksten består nästan enbart av kalciumkarbonat. Den kan antingen krossas och malas 

eller förädlas. Vid förädling blir det till antingen kalciumoxid (bränd kalk) eller till kal-

ciumhydroxid (släckt kalk) (Nordkalk 2018). Kalciumoxid (bränd kalk) används vid till-

verkning av cement.  Hanteringsprocess av kalksten (Nordkalk 2018): 

1. Brytning  

Kalksten finns i berggrunden och den lösgörs genom sprängning. Mjuka kalkstens-

arter kan lösgöras med maskiner.  

 

2. Krossning 

Bruten kalksten transporteras till en grovkross. Därefter genomgår stenmaterialet 

flera krossningsskeden och siktning. Produkten blir då kalksten. 

 

3. Malning 

Den krossade kalkstenen kan sen även malas i olika typer av kvarnar. Produkten 

blir kalkstensmjöl.  

 

4. Kalkugn 

Både krossad och mald kalksten kan brännas i en roter- eller schaktugn där den 

sönderfaller i kalciumoxid (bränd kalk, CaO) samt koldioxid (CO2). 

 

5. Krossning 

Den brända kalken krossas. 

 

6. Siktning 

Efter krossningen siktas den brända kalken till olika fraktioner. Produkten blir 

bränd kalk (QL).  

 

7. Malning eller släckning 

Efter siktningen kan den brända kalken antingen malas eller blandas med vatten. 

Om vatten tillsätts förvandlas den brända kalken (CaO) till släckt kalk, kal-

ciumhydroxid (Ca(OH)2). Produkten blir antingen Mald QL eller Släckt kalk (SL).  
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Cement 

Cement förekommer i flera stabiliseringsmetoder (KC-pelare, CM-pelare, Multicem-pe-

lare) och andra grundläggningsmetoder (betongplatta, betongpålar). Jungfruliga bindeme-

del som bränd kalk och cement är förknippade med stor klimatpåverkan. Vid tillverk-

ningen av cement släpps koldioxid ut vid användningen av bränslen som används för att 

värma ugnen samt vid kalcineringsprocessen då kalksten upphettas. Cementtillverkningen 

ger ett relativt stort bidrag till växthuseffekten, 3–4 procent av världens totala utsläpp 

(Svensk Betong, 2017, Cementa, 2018). 

På den svenska cementmarknaden står Cementa för ca 80 % av produktionen och därefter 

kommer Cemex som näst största producent. Vid tillverkningen av cement kommer 1/3 av 

klimatpåverkan från bränsleanvändning och 2/3 från förbränningsprocessen av kalcium-

karbonat då kalciumoxid bildas (Bodil Wilhelmsson, Cementa, telefonkontakt). Hur kal-

ciumoxid tas fram beskrivs ovan under Kalk.  

Mellanprodukten vid framställning av cement är cementklinker. Cementklinkern erhålls 

genom att i huvudsak kalciumkarbonat (ca kalksten) tillsammans med sand bränns i en 

ugn i temperaturer runt 1450 grader. Klinkern kyls ned med luft. Denna förbränningspro-

cess kräver en del bränsle som utgör ca 1/3 av totala koldioxidemissionerna vid cement-

tillverkning. Klinker tillsammans med gips och eventuella tillsatsmedel så som kalksten 

och flygaska mals och blir cement.  

Det finns 27 cementsorter i Europa och ju högre nummer (I-III) desto lägre cementinne-

håll. I Sverige används bara Cem I och Cem II. I Cem III är det mycket slagg, men SSAB 

tillverkar inte slagg av tillräckligt bra kvalitét och därmed går det inte att framställa Cem 

III i Sverige (Bodil Wilhelmsson, Cementa, telefonkontakt). 

CKD (Cement kiln dust) 

CKD är en biprodukt vid framställning av cement. CKD kan ersätta kalk när Multicem 

tillverkas i syftet att minska användningen av råmaterial och minska utsläpp av koldioxid 

(Cementa, 2014a)   

Masugnsslagg 

Merit 5000 är mald granulerad masugnsslagg. Masugnsslagg framställs vid tillverkning 

av råjärn i en masugn. Järnrik malm och basiska slaggbildare upphettas i ugnen. Ur ma-

sugnen tappas flytande slagg och järn. Den smälta slaggen snabbkyls (granuleras) i vatten 

och blir en glasartad hyttsand. Den torkade hyttsanden mals och blir Merit 5000 (Merox, 

2009). 

Cellplast 

Cellplast är ett begrepp som omfattar flera typer av plaster. Det kan som exempel vara 

EPS (expanded polystyren) eller XPS (extrudered polystyren). EPS-cellplast kan tillver-

kas för att klara 60-200 kPa och kan användas i tak, väggar och i grunder för både villor 

och industribyggnader. XPS-cellplast klarar 300-600 kPA och används då det ställs 

mycket stora krav på lång tids tryckhållfasthet.  
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Lättklinker 

Lättklinker är ett byggmaterial som tillverkas genom att lera upphettas. Lera pelletiseras, 

torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100°C och 1200 °C 

och siktas sen upp. Det är en naturprodukt som bland annat används som lättfyllnads-

material inom byggnation och geoteknik. (Leca, 2018) 

 

Skumglas 

Skumglas tillverkas av återvunnet förpackningsglas. Det är ett lättfyllnadsmaterial som 

bland annat kan användas för grundförstärkningar vid bygg- och anläggningsprojekt. 

4.4 Verktyg för beaktande av klimatpåverkan 

Med verktyg avses här olika typer av hjälpmedel som kan användas i syfte att underlätta 

och effektivisera beaktandet av klimatpåverkan från grundläggningsmetoder. De verktyg 

som beskrivs är beräkningsverktyg, certifieringsverktyg, standardiseringar samt en del 

andra användbara verktyg (ex. modelleringsverktyg).  

För de flesta verktygen som beskrivs i informationsrutorna framgår det huruvida grund-

läggningsmetoder har eller inte har inkluderats i verktyget. I vissa fall kan det vara ett väl 

utvecklat, relevant och ofta använt verktyg i byggbranschen, men då grundläggningsme-

toder inte har inkluderats.  

4.4.1 Beräkningsverktyg  

Det finns olika former av beräkningsverktyg för miljöbedömningar med olika 

detaljeringsgrad. I en livscykelanalys (LCA) ska påverkan på miljön bedömas från första 

aktivitet (t.ex. utvinning av råmaterial) till sista aktivitet när produkten inte längre kan 

användas (t.ex. nedmontering och avfallshantering), d.v.s. under hela produktens 

livscykel. LCA tar därmed med ett långsiktigt perspektiv i beräkningarna. LCA kan göras 

mer eller mindre detaljerad. Att jämföra två produkter genom en LCA är ett avancerat 

utförande som kräver en ordentlig genomarbetning av analysen. Produkterna ska jämföras 

på helt lika grunder och resultatet kan ange vilken produkt som ger mest eller minst 

påverkan. Ett enklare utförande är att göra en LCA på enbart en produkt och syftet kan 

ofta vara att hitta de delar som kan och bör förbättras i produkten (med avseende på de 

miljöpåverkanskategorier som ingår i analysen). Ett ännu enklare sätt är att göra en 

förenklad LCA då syftet är att få en överblick av situationen. Då kan generella schabloner 

och grova värden användas. Andra former av miljöbedömningar kan vara 

miljökonsekvensbeskrivning, strategisk miljöbedömning, kostnads-nyttoanalys med flera 

(Moberg m.fl., 1999). Oavsett om det är en LCA eller en annan form av miljöbedömning 

som ska utföras bör det initialt bestämmas vad miljöbedömningens resultat ska användas 

till i syftet att hitta rätt nivå på arbetsinsatsen samt rätt typ av verktyg.   

Det finns idag ett antal pågående projekt inom byggbranschen som syftar till att ta fram 

förenklade verktyg för miljöbedömning anpassade till svenska förhållanden. Bland dessa 

kan nämnas Trafikverkets Klimatkalkyl där material och processer som är vanliga vid 
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byggnation av infrastruktur ingår och då även olika grundläggningsmetoder. För 

byggnation av byggnader har IVL nyligen tagit fram ett offentligt verktyg, Byggsektorns 

Miljöbedömningsverktyg BM 1.0. Det ingår dock inte en modul för 

grundläggningsmetoder i den.   

Nedan beskrivs verktyg som kan vara lämpliga att använda när klimatpåverkan ska beak-

tas vid grundläggning. I vissa fall är inte grundläggningsmetoder inkluderat i verktyget, 

men det kan vara ett verktyg som i övrigt används brett inom byggbranschen eller att det 

är ett verktyg där det kan finnas betydande nyttor om grundläggningsmetoder kan inklud-

eras.  

 

 

 

 

 

Geokalkyl  
(Statens geotekniska institut) 

Geokalkyl (hos SGI) är ett GIS-verktyg som gör det möjligt att beräkna och re-

dovisa kostnader för mark- och grundläggningsarbeten. Systemet genererar 

kartor och 3D-visualisering av bebyggelseområden. I verktyget går det även 

att visualisera kostnader för klimatanpassning och sanering av förorenade om-

råden. Kalkylsystemet är tänkt att användas i tidiga planeringsskeden för att ur 

geoteknisk synpunkt jämföra kostnader för planläggning av olika geografiska 

lägen (SGI, 2016). Verktyget har nyligen utvecklats så att klimatpåverkan från 

mark- och grundläggningsarbeten även kan ses (SGI, 2018). 

 

Geokalkyl  
(Trafikverket) 

Geokalkyl (hos TrV) är ett verktyg för kostnads- och klimatkalkyler för geotek-

niska åtgärder, i ett tidigt planeringsskede. Det används för att jämföra kostna-

der och klimatbelastning för olika sträckor i infrastrukturprojekt. Jämförelsen 

görs utifrån anläggningskostnad, energiåtgång och CO2-emissioner för arbetet 

att utföra anläggningen. Fokus är på grundförstärkning och masshantering 

(Trafikverket, 2019). 
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Klimatkalkyl 

Klimatkalkyl är Trafikverkets beräkningsverktyg för infrastrukturens klimatpå-

verkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv. Det är byggande, drift 

och underhåll av infrastrukturen som ingår i det. Antingen kan ingående typåt-

gärder användas eller så kan projektspecifik information läggas in manuellt. 

Verktyget är gratis och tillgänglig på webben (Trafikverket, 2017). 

Verktyget är framtaget för infrastruktur och flera grundläggningsmetoder ingår. 

 

Foundation CO2 Calculator 

EFFC och DFI tog år 2013 fram ett verktyg som beräknar CO2-emissioner från 

grundläggning. Det anges att verktyget innehåller verifierade och standardise-

rade data. Eftersom den är framtagen specifikt för grundläggning ingår flera 

olika relevanta geotekniska åtgärder. En databas har utvecklats till verktyget, 

men det går även att använda andra databaser. Verktyget är gratis och till-

gängligt via webben. EFFC är en europeisk grundläggningsorganisation med 

huvudkontor i Storbritannien. Sverige är medlem i organisationen via Svensk 

Grundläggning. DFI har sitt huvudkontor i USA, men finns i Europa och andra 

delar av världen. (DFI och EFFC, 2017) 
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Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg 1.0 (BM) 

IVL (Svenska Miljöinstitutet) har utvecklat ett förenklat miljöberäknings-

verktyg för byggnader (lanserat 2017). Verktyget ska vara enkelt att an-

vända, gratis och tillgängligt för alla. Verktyget har tagits fram för att oftare 

kunna få med LCA i byggprocessen, för att kunna ställa LCA-krav i upp-

handlingar samt för att ta fram underlag för certifiering enligt Miljöbyggnad 

3.0. Till verktyget finns en miljödatabas med generiska uppgifter för den 

svenska marknaden. Verktyget bygger på samma upplägg som certifie-

ringssystemet Miljöbyggnad 3.0 (IVL, 2019a) 

I en rapport med koppling till verktyget BM finns det beskrivet att system-

gränsen beror av syftet med att utföra en LCA. Om syftet är att alla bygg-

processdelar som ingår i ett kontrakt ska analyseras så ingår även mark. 

Om syftet är att ta fram nyckeltal för att kunna jämföra miljöprestanda för 

byggdelar som är oberoende av grundläggningsförhållanden så exklude-

ras grundläggningsmetoder från analysen. (Erlandsson, 2018) 

Verktyget (BM) är främst utvecklat för klimatberäkning av en ”husbygg-

nad”, exklusive grundläggningsmetoder. Men det finns möjlighet för andra 

systemgränser då olika grundläggningsmetoder kan inkluderas. Det är 

även på gång att tas fram nyckeltal för olika grundläggningsmetoder. (Er-

landsson, 2019, mailkonversation) 

 

 

Bidcon 

Bidcon är ett kalkylprogram som i ett tidigt skede kan analysera ett projekts 

CO2-utsläpp mot dess kostnader. I den senaste versionen (från 2018) kan det 

göras även för anläggningsprojekt och inte bara för byggprojekt som tidigare. 

Den tidigare versionen kom ut 2016. Programmet är framtaget i ett samarbete 

mellan Elecosoft och Tyréns (Tyréns, 2018a). En del data är hämtat från Eco-

invent och en del från bland annat IVL-rapporter och det finns möjlighet att 

lägga in egna data. Det finns möjlighet att ta med grundläggningsmetoder, 

men man bygger ihop dem själv genom att ange exempelvis vilka material, 

maskiner och transporter som görs. Det är på en översiktlig nivå som beräk-

ningarna görs. Programmet är inte gratis. (Anna Pantze, Tyréns 2018, munt-

ligt) 
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4.4.2 Andra användbara verktyg i samband med klimatbedömning i 
byggprocessen 

Gemensamt för framtagning av data och annan information är ett ökande behov av digita-

lisering, alltså mer modifierbar och lättillgänglig information. Digital information effekti-

viserar kommunikation och möjliggör bättre kvalitet på klimatberäkningar då mer uppda-

terade data kan användas och distribueras.  

Det finns ett flertal andra verktyg än beräkningsverktyg som bidrar till bland annat bättre 

visualisering och bättre kommunikation, nedan beskrivs några aktuella och relevanta 

verktyg.  

 

 

 

 

 

GeoBIM 

GeoBIM är för närvarande inget verktyg för beräkning av klimatpåverkan utan 

ett digitalt modelleringsverktyg för undermarksbyggande (geoteknik, geohyd-

rologi, miljögeoteknik, bergteknik, geofysik) som är en vidareutveckling av 

BIM och som även är anpassad till CoClass (se förklaring i nedanstående in-

formationsruta). Projektet GeoBIM 2.0 som startades under 2017 ska bland 

annat fortsätta med anpassningen av CoClass till undermarksinformation 

samt integrera data och modeller för undermarksinformation med övriga ob-

jekt och system inom samhällsbyggnadssektorn (Tyréns, 2018b). Det har 

även under 2018 startats ett doktorandprojekt som handlar om utveckling av 

GeoBIM med LCC och LCA gällande klimatpåverkan (Mats Svensson, 

Tyréns, 2018, möte). 

 

CoClass 

CoClass är ett svenskt klassificeringssystem som ska täcka in alla delar av 

den bebyggda miljön och hela livscykeln. Det erbjuder ett digitalt språk som 

förenklar kommunikation, både nationellt och internationellt. Det är anpassat 

till digital modellering och är en vital del i modelleringssystemet BIM (Svensk 

Byggtjänst, 2018b) 

Grundläggningsmetoder ingår i systemet (Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst, 

2018-01-11, muntligt). 
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Building Smart Data Dictionary 

Building Smart Data Dictionary (bSDD) är ett bibliotek med objekt i den byggda 

miljön där objekten identifieras utifrån en beteckning som är lika i alla länder. I 

och med detta underlättas kommunikationen över världen. Verktyg, standarder, 

deklarationer etc. kan använda det gemensamma språket och utveckla produk-

ter med det som grund (buildingSMART, 2018). 

 

Byggkatalogen 

Katalogen ger information om vilka byggvaror som är mest lämpliga för ett spe-

cifikt projekt. För tillfället finns 22 242 stycken olika varor i katalogen, och som 

exempel finns 91 olika varor gällande ”cement och betong” från olika företag. 

Tjänsten finns hos Svensk Byggtjänst (Svensk Byggtjänst, 2018a). Katalogen 

kommer utvecklas så att produkterna blir sökbara även med klasser i CoClass 

(Eckerberg, 2018, Mail). 

 

ETIM 

ETIM är ett standardiserat klassificeringssystem som ger ett standardiserat for-

mat och struktur för produktdata inom el, VVS och bygg. ETIM modellen klassi-

ficerar produkter i olika produktklasser och definierar de viktigaste tekniska 

egenskaperna hos produktklasserna. Modellen är tänkt att underlätta och ef-

fektivisera kommunikationen inom branschen så att rätt produkt lättare kan hitt-

tas för specifika ändamål (ETIM, 2018). 
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Global LCA Data Access network (GLAD) 

GLAD är en nyligen utvecklad databas (som i skrivande stund enbart finns 

som Beta-version). UN Environment sammanhåller nätverket kring databasen 

och för närvarande finns 14 länder inkluderade varav Sverige (via Natur-

vårdsverket) är en representant. Tanken är att olika dataleverantörer ska till-

handahålla data och utifrån deras önskemål är datan antingen gratis eller mot 

en kostnad (GLAD, 2018). En målsättning med GLAD är att olika länder an-

sluter sig till GLAD som så kallade noder där specifik data från respektive 

land och för olika områden (exempel byggindustrin) ingår. Boverket har ett 

förslag om att Naturvårdsverket ska hålla i framtagandet av en nationell data-

bas, i vilken det kan ingå en koppling mot GLAD (Sven-Olof Ryding, Natur-

vårdsverket, 2018, mail). 
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4.4.3 Certifieringsverktyg  

Det finns ett flertal certifieringsverktyg för byggbranschen. Med certifieringsverktyg me-

nas här ett verktyg som utifrån kriterier och poängsättning anger huruvida en byggnad 

uppnår kriterierna. Om en byggnad kommer upp till en viss poängnivå ger det en viss 

nivå på certifieringen.  Sweden Green Building Council är en av Sveriges ledande organi-

sationer för hållbart samhällsbyggande och presenterar ett flertal certifieringsverktyg via 

hemsidan (SGBC, 2018).  

Fördelar med certifiering är att det ger en kvalitetssäkring för de som använder produk-

ten. Företaget med den certifierade produkten kan därmed få fler kunder och om flera fö-

retag har en certifiering kan i slutändan de kriterier som ingår i certifieringen påverkas 

positivt i ett samhällsperspektiv.  Ett eller flera kriterier kan som exempel gälla klimatpå-

verkan. Men det finns åsikter om att certifieringsverktyg kan vara begränsande, i den be-

märkelsen att det inte alltid finns möjlighet att vara innovativ och välja andra material 

som för en specifik situation anses vara mer lämplig.  

Flera organisationer har tagit fram certifieringssystem (se nedan). 

 

 

Miljöbyggnad 3.0 

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för byggnader. Utifrån 15-16 in-

dikatorer certifieras en byggnad med brons, silver eller guld och ska 

spegla påverkan på både människor och miljö. Det är bland annat energi-

användning, innemiljön och materialval som certifieringen grundas på. 

Senaste versionen är Miljöbyggnad 3.0 som kom ut år 2017.  

Det finns ”Miljöbyggnad för nyproduktion” samt ”Miljöbyggnad för befintlig 

byggnad”. 

Som komplement till ”Miljöbyggnad för nyproduktion” utvecklas ”Miljöbygg-

nad för byggskedet”. Certifieringen täcker in fyra områden som bedöms 

som viktiga under byggskedet (byggavfall; förnybart bränsle i fordon och 

maskiner; energianvändning och andel förnybart; provningar, kontroll och 

information). Detta ingår alltså inte i befintliga ”Miljöbyggnad för nyprodukt-

ion”, men har påpekats som en brist och därav utvecklades ett eget verk-

tyg för det.  

I certifieringssystemet för ”Miljöbyggnad för nyproduktion” ingår indikator 

15 ”Stommen och grundens klimatpåverkan”. För denna indikator finns be-

räkningsverktyget ”Klimatverktyg – Indikator 15” (SGBC, 2017b). Men med 

grunden menas troligtvis byggnadens grundplatta och inte andra grund-

läggningsmetoder. 
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Ceequal 

Ceequal är i grunden ett brittiskt certifieringssystem för anläggningar. Det togs 

fram av Institution of Civil Engineers (ICE) år 2003, men på grund av stort in-

tresse togs även en internationell version fram år 2011. Inom nio olika områ-

den görs en bedömning hur väl ett projekt hanterar hållbarhetsfrågor. Markan-

vändning och landskap, vattenmiljö, transporter är exempel på områden som 

bedöms (SGBC, 2017c). 

Det finns möjlighet att inkludera grundläggningsmetoder i CEEQUAL (Philip 

Edwards CEEQUAL, 2018, mail). 

 

BREEAM-SE 

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem för nyproduktion av byggnader och 

har utvecklats av brittiska Building Research Establishment (BRE). BREEAM 

har funnits sedan 1990. Sweden Green Building Council har utvecklat BRE-

EAM till svenska förhållanden och det har funnits i Sverige sen år 2013. Sen-

aste versionen kom ut år 2017. Byggnaders miljöprestanda bedöms inom flera 

områden, exempelvis inom energianvändning, vattenhushållning, avfallshante-

ring, byggnadsmaterial (BREEAM, 2018a). 

I certifieringssystemet ingår grundläggningsmetoder (BREEAM, 2018b). 

 

LEED 

LEED är ett system för miljöklassning av byggnader. Klassningssystemet har 

utvecklats av U.S. Green Building Council (USGBC) och fanns ute på mark-

naden år 2000. LEED kan användas för många olika typer av byggnader och 

kan användas för nyproduktion av byggnad, befintlig byggnad, för både pro-

jekterings- och driftstadiet samt hela stadsdelar. Byggnaders miljöprestanda 

bedöms utifrån energianvändning, material, vattenanvändning, inomhuskli-

mat och närmiljö. Systemet anpassas kontinuerligt för att passa olika länders 

förhållanden och detta görs även för Sverige genom USGBC (SGBC, 

2017d). 

Grundläggning kommer in i systemets Erosion och Sedimentationsplan och 

även vid val av material då regionalt och återvunnet material premieras 

(Nordlund Erik LEED, 2018, mail). 

 



 

 
36 

 

 

 

 

 

GreenBuilding 

GreenBuilding är ett certifieringssystem för byggnader gällande energianvänd-

ning. Det utvecklades utifrån ett EU-initiativ mellan åren 2004–2014. I Sverige 

är det idag Sweden Green Building Council som ansvarar för certifieringssy-

stemet.  Ett av de grundläggande kraven för att få ett certifikat är att specifik 

energianvändning minskas med 25% jämfört med energikraven i BBR (Bover-

kets byggregler).  

I certifieringssystemet ingår inte grundläggningsmetoder (Hultman-Boye 

SGBC, 2017, Mail). 

 

NollCO2 

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering för klimatneutrala byggnader. Det har 

utvecklats av Sweden Green Building Council och finns än så länge endast 

som pilotversion. Byggnader kan certifieras med NollCO2 endast om bygg-

naden uppfyller en specifik certifieringsnivå hos minst en av följande certifi-

eringssystem: Miljöbyggnad 3.0, BREEAM-SE 2017, LEED Version 4, Sva-

nenmärkning. Målet med certifieringsverktyget är det ska vara nettonollut-

släpp under en byggnads livscykel. Det ingår tre indikatorer: 

1. Total CO2e-balans 

2. CO2e-utsläpp vid tillverkning av produkter 

3. CO2e-utsläpp vid byggproduktion 

För indikator 2 ska beräkningen omfatta ”grundförstärkning, dvs. terrasse-

ring, markförstärkning, pålning mm”. Men denna del ska inte ingå i resulta-

tet för varken indikator 2 eller indikator 3, utan beräknas separat och adde-

ras som indata i indikator 1 (totala CO2e-balansen). I samband med en pi-

lotstudie kommer generiska värden tas fram och inkluderas i manualen. 

(SGBC, 2019) 
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4.4.4 Standarder 

För att framtagen (beräknad, uppmätt, uppskattad) CO2e-data ska kunna användas på ett 

jämförbart sätt i byggbranschen finns det förhållningsregler och standarder. Det finns 

bland annat standarder för beräkningsregler och miljödeklarationer som tillsammans ger 

en gemensam grund att bygga upp kunskap på och sprida kunskapen genom. Hos SIS, 

den svenska standardiseringsorganisationen, finns följande beskrivning på vad en stan-

dard är: 

 

 ”Standarder är gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem. Standar-

der finns inom alla områden: från den enklaste spik och skruv till datakommunikation, in-

dustri, vård och miljö. I stort sett alla delar av vår tillvaro berörs av standarder.”  

Det finns både nationella och internationella standarder. Svenska standarder har beteck-

ningen SIS, europeiska standarder har beteckningen CEN och standarder som gäller för 

hela världen har beteckningen ISO. Alla standarder utvecklas och kvalitetssäkras genom 

standardiseringsprocesser. Det finns inget allmänt krav att använda standarder, men de 

kan ge flera fördelar i samhället och för organisationer eftersom produkter blir jämförbara 

och kvalitetssäkrade.  
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Nedan visas en lista på standarder som kan vara relevanta vid bedömning av klimatpåver-

kan från grundläggning.  

Svenska standarder 

 

1. SS-ISO 6707-1:2018 Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär – Del 1: All-

männa termer (ISO 6707-1:2017, IDT). 

2. SS-EN 15804:2012+A1:2013 Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarat-

ioner – Produktspecifika regler 

3. SS-EN 15643-1:2010 Hållbarhet hos byggnadsverk – Hållbarhetsvärdering av 

byggnader – Del 1: Generellt ramverk 

4. SS-EN 15643-2:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnader 

– Del 2: Ramverk för värdering av miljöprestanda 

5. SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders 

miljöprestanda -  Beräkningsmetod 

Internationella standarder 

 

6. ISO 15392:2008 Sustainability in building construction – General principles 

7. ISO 21929-1:2011 Sustainability in building construction - Sustainability indi-

cators – Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of in-

dicators for buildings 

8. ISO/TS 21929-2:2015 Sustainability in building construction – Sustainability 

indicators – Part 2: Framework for the development of indicators for civil engi-

neering works 

9. ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works – 

Core rules for environmental product declarations of construction products and 

service 

10. ISO 21931-1:2010 Sustainability in building construction – Framework for 

methods of assessment of the environmenal performance of construction works – 

Part 1: Buildings  

11. ISO/FDIS 21931-2 Sustainability in building construction - Framework for 

methods of assessment of the environmental performance of construction works – 

Part 2: Civil engineering works (Under utveckling) 

12. SIS-ISO/TR 21932:2013 Sustainability in buildings and civil engineering 

works – A review of terminology   

 

13. ISO 14025:2006 Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III miljödeklarat-

ioner – Principer och procedurer 

14. SIS-ISO/TS 14067:2013 Växthusgaser – Klimatpåverkan från produkter – Krav 

och vägledning för beräkning och kommunikation 

15. ISO 14040:2006 Miljöledning – Livscykelanalyser – Principer och struktur 

16. ISO 14044:2006 Miljöledning – Livscykelanalyser – Krav och vägledning 
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I både SIS-ISO/TR 21932:2013 samt ISO 6707-1:2018 beskrivs olika termer. Soil sta-

bilization nämns i 6707-1:2018 och geotechnical processes nämns i 21932:2013, men det 

ger ingen beskrivning av vad som menas med dessa termer. Earthworks beskrivs däremot 

i 6707-1:2018. I prEN 1997-3 Geotechnical structures v2.0 (2018-10-31) har det dock 

preliminärt valts en annan definition av earthworks. I den standarden och andra mer geo-

teknikspecialiserade standarder (Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1: General rules 

och prEN 1997-2 Ground investigation v2.0 (2018-10-31)) används inte begreppet geote-

chnical processes utan istället geotechnical structures. Om det menas samma med be-

greppen har inte undersökt närmare inom denna studie.  

 

EPD (Miljövarudeklaration)  

EPD är en standardiserad miljövarudeklaration som är leverantörsspecifik. EPD:er gäller 

alltså för ett specifikt material från en specifik leverantör.  De skiljer sig från generiska 

data som är generell data för en hel produkttyp, till exempel för betong. 

Det finns flera olika EPD-program som samlar EPD:er. ”The international EPD System” 

är sedan 2008 det som tidigare kallades ”det svenska EPD-systemet” och återfinns som 

environdec.com. De har EPD:er från 37 länder. IBU EPD i Tyskland och EPD Norge är 

två andra EPD-program som samlar EPD:er (SGBC, 2017a). År 2018 lanserade IVL:s 

dotterbolag ”EPD International” en databas med digitala EPD:er (IVL, 2019b).  

”The international EPD-system” (Environdec, 2018a) har inte grundläggningsmetoder el-

ler något liknande som produktkategori, men det finns EPD:er för vanliga produkter så 

som betong, stål och stålrör.  

Miljövarudeklarationer ska inte blandas ihop med byggvarudeklarationer. Byggvarude-

klarationer är redovisningar som har tagits fram av tillverkaren men som till skillnad mot 

miljövarudeklarationer inte har krav på att vara tredjepartsgranskad (Teknikhandboken, 

2018). 

 

PCR (Produktspecifika regler) 

Vid framtagande av EPD:er kan Product Category Rules (PCR) användas. Det är pro-

duktspecifika regler för en viss produktkategori, till exempel betong. Reglerna finns för 

att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika EPD:er.  

Produktspecifika regler kan hittas hos bland andra ”The international EPD-system” (En-

virondec, 2018b). 

Det finns flera standarder med produktspecifika regler (PCR) för olika byggprodukter och 

byggnationstjänster. För tillfället finns 27 kategorier inom The international EPD System 

och det är framför allt ”Buildings & infrastructure” och ”Construction products” som kan 

ha koppling till grundläggningsmetoder.  
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 I ”Construction products” finns 28 stycken PCR:s och enligt bedömning här kan fyra av 

dem eventuellt har koppling till grundläggningsmetoder: 

• Sub-PCR Cement and building limes (under utveckling)  

• Sub-PCR Concrete and concrete elements (under utveckling) 

• Concrete (nr. 375) 

• Cement (nr. 3744) 

I ”Buildings & infrastructure” finns 7 stycken PCR:s och enligt bedömning här kan en av 

dem kan vara relevant för grundläggningsmetoder: 

• Buildings (utgick 2017-02-26; uppdateras) (nr. 531) 

 

Nedan beskriv några av standarderna som kan vara relevanta att använda för bedömning 

av klimatpåverkan från byggbyggbranschen. 

 

 

 

ISO 14025:2006 Miljömärkning och miljödeklarat-

ioner - Typ III miljödeklarationer – Principer och 

procedurer 

Standarden (14025:2006) anger principer som tillägg till de som ges i ISO 

14020:2000 (Miljömärkning och miljödeklarationer – Allmänna principer). Det 

är en internationell standard som ger vägledning för utarbetning av miljödekla-

rationsprogram och miljödeklarationer typ III (EPD). Typ III bygger på livscyke-

lanalyser och på kvantitativa data. I standarden framgår det att 14040-serien 

som handlar om Livscykelanalys bör användas när miljödeklarationer utveck-

las. (SIS, 2018) 
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SS-EN 15643-1:2010 Hållbarhet hos byggnadsverk 

– Hållbarhetsvärdering av byggnader – Del 1: Ge-

nerellt ramverk 

och 

SS-EN 15643-2:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk 

– Värdering av byggnader – Del 2: Ramverk för 

värdering av miljöprestanda 

Dessa två standarder ger ett grundläggande ramverk för hållbarhetsvärde-

ringen av byggnadsverk och inkluderar bland annat ett flertal definitioner på 

begrepp. Begreppet ”building” beskrivs bland annat vara ”construction 

works” vilket i sin tur anges inkludera bland annat ”civil engineering works”. 

Och det i sin tur beskrivs inkludera bland annat ”geotechnical processes, 

earth work, dredging.” Det finns i sin tur ingen beskrivning av geotechnical 

processes. Men utifrån denna beskrivning framgår det att geotekniska pro-

cesser ingår i vad som kallas en byggnad.  (SIS, 2018) 

 

SS-EN 15804:2012+A1:2013 Hållbarhet hos bygg-

nadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika 

regler) 

Standarden har produktspecifika regler för framtagande av typ III miljödekla-
rationer (EPD) gällande byggnadsprodukter eller byggnationstjänster och är 
en specificering av standarden ISO 14025:2006. Den beskriver bland annat ett 
byggnadsverks olika steg i en livscykel (SIS, 2018). Livscykeln för ett bygg-
nadsverk beskrivs genom olika moduler (Figur 2). Grundläggning ingår i mo-
dulerna A1-A3 som anger materialproduktionen och i modul A4-A5 som anger 
anläggningsarbetet. 
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SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – 

Värdering av byggnaders miljöprestanda -  Beräk-

ningsmetod 

Det här är en europeisk standard som anger beräkningsmetod för att ta fram 

miljöpåverkan från en byggnad. Alla steg i en byggnads livscykel ingår och be-

räkningarna baseras bland annat på resultat från livscykelanalyser för olika 

produkter. De finns presenterade som EPD:er (utifrån SS-EN 15804:2012). 

(SIS, 2018) 

 

SIS-ISO/TS 14067:2013 Växthusgaser – Klimatpå-

verkan från produkter – Krav och vägledning för be-

räkning och kommunikation 

Standarden är en teknisk specifikation som är fokuserad mot klimatpåverkan 

från produkter. Den ingår i 14060-serien som ska ge ökad stringens och tydlig-

het när det gäller kunskap om utsläpp av växthusgaser.  

Standarden är under utveckling och ingår i Teknisk Kommitté 207, där fler 

standarder inom miljö och klimat finns. 

 

ISO 14040:2006 Miljöledning – Livscykelanalyser – 

Principer och struktur  

och 

ISO 14044:2006 Miljöledning – Livscykelanalyser – 

Krav och vägledning 

Parallellt med processen för att beräkna hållbarhet hos byggnadsverk inklud-

eras livscykelperspektivet vilket standardiseras i 14040-serien. Framför allt 

typ III miljödeklarationer (EPD) ska grundas på en livscykelanalys. ISO 

14040:2006 och ISO 14044:2006 är internationella standarder som ger väg-

ledning för hur livscykelanalyser ska utföras och användas (SIS, 2018). 
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4.5 Samverkansplattformar 

Det pågår samverkan inom många olika arbetsgrupper, projekt, forum och liknande gäl-

lande klimatpåverkan eller grundläggning. Det sker på myndighetsnivå, mellan privata 

företag och mellan det privata och det offentliga. På flera fronter drivs utvecklingen 

framåt och det konkurreras och inspireras. Viktiga aktörer för samordning av geotekniskt 

arbete är utöver Statens Geotekniska Institut exempelvis Svensk Grundläggning och 

Svenska Geotekniska Föreningen. Det finns även flera forskningsprogram som satsar på 

utveckling inom samhällsbyggande, digitalisering och energieffektivisering.  

Nedan presenteras olika organisationer och nätverk som på något sätt berör grundlägg-

ning, klimatpåverkan, verktyg eller datatillgänglighet. 

 

 

 

Svensk Grundläggning 

Svensk Grundläggning är ett forum för intressenter inom grundläggningens 

alla skeden. De verkar bland annat för säkra upphandlingar, kompetent utfö-

rande för att effektivisera samt för säker arbetsmiljö (Svensk Grundläggning, 

2018).  

Svensk Grundläggning är medlem i den europeiska organisationen European 

Federation of Foundation Contractors (EFFC). Inom EFFC finns flera utskott, 

blanda annat Miljö som tagit fram verktyget Foundation CO2 Calculator.  

SGI är med i Svensk Grundläggning och har tidigare varit med i arbetsgrup-

pen för Miljö. För tillfället finns ingen svensk representant inom Miljö (Leena 

Haabma, Svensk Grundläggning, 2018, mail). 
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Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) 

SGF har ca 1250 enskilda medlemmar och har som ändamål att främja ut-

vecklingen av geoteknik. SGF arbetar internationellt och vill sätta svensk geo-

teknik och miljögeoteknik på den internationella kartan. Det finns flera kommit-

téer som bevakar och driver utvecklingen inom sina respektive områden 

(SGF, 2018). Inom SGF finns ingen arbetsgrupp, kommitté eller liknande som 

specifikt arbetar med klimatpåverkan. Miljögeoteknikkommittén har dock tagit 

fram ett CO2-verktyg för efterbehandlingsåtgärder för förorenad mark (Carbon 

footprint från efterbehandling och andra markarbeten). Det finns även en åt-

gärdsportal kopplat till den. För tillfället har detta verktyg inte någon koppling 

till övriga kommittéers arbeten (Paul Edebalk SGI, 2017, mail). 

 

SBUF 

SBUF är en ekonomisk förening med fem medlemmar (Sveriges Byggindu-

strier, Installatörsföretagen, SEKO, Byggnads, Ledarna) som tillsammans ver-

kar för att utveckla byggprocessen. Det finns nära 5000 anslutna bygg- och 

installationsföretag som kan söka stöd för utvecklingsprojekt. De projekt som 

stöds ska vara branschgemensamma vilket innebär att inget enskilt företag 

ska gynnas av SBUF. SBUF inkluderar bland annat hållbarhet, miljö och kli-

mat i utvecklingsarbetet. ”Samverkan för en hållbar anläggningsbransch 2.0” 

och ”Planering för ökad effektivitet och minskade CO2-utsläpp i infrastruktur-

projekt” är exempel på pågående projekt som stöds av SBUF (SBUF, 2018). 

Det finns för tillfället 2266 registrerade projekt.  
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eSam 

I eSam, som är ett medlemsdrivet program, ingår 24 myndigheter och Sveri-

ges kommuner och landsting (SKL) (1 jan 2018). Bland annat är Boverket, 

Trafikverket, Naturvårdsverket och Lantmäteriet medlemmar. SGI är inte 

medlem.  

eSam arbetar mot regeringens mål om en digitalt samverkande statsförvalt-

ning och det finns en önskan om en nationell digital infrastruktur. Det handlar 

om samverkan för att ta fram digitala lösningar som utgår från vad privatper-

soner och företag behöver samt om att effektivisera informationsutbytet mel-

lan offentliga och privata aktörer (eSam, 2018). 

 

BIM Alliance Sweden 

BIM Alliance är en ideell förening som arbetar med digital strukturerad inform-

ationshantering. Med BIM går informationsflödena enklare i samhällsbyggan-

dets processer. Det BIM gör är att skapa digitala modeller av byggnadsverk, 

så kallade Byggnadsinformationsmodeller (BIM).  Med byggnadsverk menas 

både byggnader och infrastruktur. Information om byggnaderna och proces-

serna visualiseras i modellen (BIM Alliance, 2018). 

Grundläggning ingår i BIM. Som exempel är Slussens pålar modellerat med 

BIM. BIM Alliance Sweden har ungefär 180 medlemmar och SGI är inte en av 

dem.   
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Färdplanen för en klimatneutral byggsektor 

Färdplanen är framtagen för bygg- och anläggningssektorn och är ett sätt att 

samla sektorn med målet att ställa om Sverige till ett fossilfritt land. I Färdpla-

nen anges 26 uppmaningar och förslag till aktörer i byggbranschen. Skanska 

har drivit arbetet med färdplanen, som överlämnades till regeringen den 25 

april 2018. Initiativet samlar aktörer som vill bidra till att Sverige ska bli fossil-

fritt och över 350 aktörer har antagit utmaningen och angivit egna klimatmål 

(Fossilfritt Sverige, 2018).    

SGI är inte med. 

 

Smart Built Environment 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som sammanför 

samhällsbyggnadssektorn. Syftet är att göra det möjligt med billigare, snabb-

bare och mer hållbart byggande. Programmet startade 2016 och ska pågå i 12 

år, där de första tre åren omfattar ca 200 miljoner kronor. Det är den enskilt 

största satsningen som gjorts för samhällsbyggande (Smart Built Environ-

ment, 2018). 

SGI tar del av programmet genom utveckling av Eko-geokalkyl. Det baseras 

på Geokalkyl men specialiseras mot visualiseringen av ekosystemtjänster vid 

exploatering av mark. 
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5. Diskussion   

En generell reflektion från studien är att utvecklingen inom byggbranschen och med be-

aktande av klimatpåverkan går snabbt. Det upplevs som svårt att få en helt korrekt bild av 

vad som finns tillgängligt och vad som håller på att utvecklas. Därför får denna resultats-

ammanställning anses vara gällande för dags dato, med förbehåll om att viss information 

kan ha missats.  

Klimatdata 

Det finns en hel del data i vissa databaser, kopplade till olika verktyg och tillgängliga i 

EPD:er, men överlag kan tillgången på data gällande klimatpåverkan från grundlägg-

ningsmetoder förbättras. 

Det har inte samlats in klimatdata för alla de grundläggningsmetoder som beskrevs i kapi-

tel 4.2. En enklare sammanställning av lättillgängliga data gjordes i Tabell 1 och Tabell 2, 

men en mer grundlig studie och insamling av data kan göras som lägger grunden för en 

databas. Under arbetets gång har behov listats gällande en databas: 

• en bred samling av möjliga metoder och material för grundläggning och geokon-

struktioner ingår, 

• data för klimatpåverkan ingår, 

• data för svenska förhållanden ingår, 

• data framtaget på ett standardiserat sätt ingår (EPD:er),  

• digitala data i ett användarvänligt format ingår (inte PDF:er), 

• data är tillgänglig utan kostnad. 

En sådan databas med en större samling av relevanta grundläggningsmetoder har inte hit-

tats. Boverkets förslag att Naturvårdsverket tillsammans med dem och Trafikverket ska 

utveckla en nationell databas med generiska klimatdata för byggsektorn kommer eventu-

ellt leda till en databas som uppfyller kriterierna. 

Hur grundläggning definieras och beskrivs är också viktigt. Det används varierande be-

grepp och skilda definitioner i olika standarder, analyser och beräkningar. Som exempel 

förekommer följande begrepp; markarbete, geoteknik, grundläggning, grundförstärkning, 

geokonstruktioner, grund, platta; i samma typer av sammanhang. För att förenkla kom-

munikation kring och förståelse för grundläggningsmetoder behövs en bredare använd-

ning av samma begrepp samt entydiga beskrivningar av begreppen. 

Verktyg  

Gällande huruvida det idag finns verktyg för beaktande av klimatpåverkan från grund-

läggningsmetoder så har det listats och beskrivits ett flertal verktyg som på något sätt er-

bjuder det eller har god potential att erbjuda det. 

En generell uppfattning utifrån studiens resultat är att det finns många verktyg att välja 

mellan, där verktygen är specialiserade och avgränsade på olika sätt. Verktygen kan alltså 
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vara mer lämpliga att använda i vissa sammanhang och för vissa användare. Både utifrån 

omfattningen av tillgängliga verktyg och utifrån den snabba utvecklingen som sker gäl-

lande verktyg kan det eventuellt vara svårt att veta vilket verktyg som är mest lämpligt för 

ens egna behov. Det har inte ingått i studien att ta reda på hur aktörer inom byggbran-

schen gör idag för att välja verktyg.  

Hur verktyg kan vara komplement till varandra har inte heller studerats inom projektet. 

Som exempel skulle Geokalkyl och GeoBIM eventuellt kunna användas som komplement 

till varandra och de i sin tur komplettera Klimatkalkyl och Byggsektorns Miljöbedöm-

ningsverktyg. På samma sätt som NollCO2 är en påbyggnadscertifiering av redan certifie-

rade byggnader. Förslaget handlar om att få ett systemtänk mellan olika specialiserade 

verktyg, där kopplingen mellan verktyg skapar mervärden. Det är en fråga som uppkom-

mit allt eftersom information hämtats in, men som inte har undersökt inom studien. 

Samverkan för att inkludera grundläggningsmetoder 

Utifrån studiens resultat finns det en antydan om att grundläggningsmetoder ibland exklu-

deras i klimatanalyser, verktyg, certifieringar och samverkan. Det kanske till och med 

finns en trend eller förhållningssätt där klimatpåverkan från grundläggningsmetoder oftast 

ingår i separata analyser kopplade till mark och anläggning, och därmed särredovisade 

från ett byggnadsverks klimatpåverkan. Liknande resultat har ett examensarbete hos Lu-

leå Tekniska Universitet och Sweco Civil AB visat, där det framgår att framför allt eko-

nomi, traditioner och personliga erfarenheter är styrande vid val av grundläggningsme-

toder (Bergman m.fl. 2019).  

Eftersom val av samt omfattningen av grundläggningsmetoder kan vara olika beroende på 

markens egenskaper och beroende av den last som läggs på marken borde miljödata för 

grundläggningsmetoder finnas tillgängligt och användas i ett byggnadsverks planering 

och klimatanalys. Anledningen att grundläggningsmetoder exkluderas för att det ökar 

jämförbarheten mellan olika byggsystem (exempel trä eller betong i stommen) kan vara 

en rimlig anledning, då vissa likadana delar i två jämförda produkters livscykler kan ex-

kluderas, för att minska på analysarbetet. Men skulle det behövas olika typer och omfatt-

ning av geotekniska konstruktioner beroende på byggnadens material så är den ökade 

jämförbarheten inte en bra anledning för att exkludera grundläggningsmetoder, i det fall 

syftet är att göra ett klimatsmart val mellan byggnader med olika material. Det har i 

denna studie inte undersökts i vilken omfattning som utformning och materialval i ett 

byggnadsverk påverkar behovet av grundläggningsmetoder.  Viktiga exempel där grund-

läggningsmetoder för tillfället exkluderas:   

• Grundläggningsmetoder ingår inte i det nyligen framtagna verktyget Byggsektorns 

miljöberäkningsverktyg (IVL). 

• Grundläggningsmetoder ingår inte i det nyligen framtagna förslaget om att klimat-

deklaration ska utföras inom delar av byggbranschen (Boverket).  

• I de två jämförbara livscykelanalyserna framtagna inom ett SBUF-projekt (Blå 

Jungfrun samt Strandparken) ingår inte klimatpåverkan från markarbeten. För 

Strandparkens finns dock klimatpåverkan från markarbeten redovisade (modul 

A5). Men materialet för markarbeten var inte med i beräkningarna och det är tro-

ligtvis i materialproduktionen den största påverkan på klimatet ligger.  
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• I certifieringsverktyget Miljöbyggnad 3.0 ingår grundens klimatpåverkan. Med det 

menas husgrunden, men inkluderar inte övriga behov av grundläggningsmetoder. 

• Hos The international EPD-system finns inte grundläggningsmetoder eller något 

liknande som en produktkategori.  

 

Detta visar att grundläggningsmetoder exkluderas eller ingår i liten omfattning i flera på-

gående eller nyligen utförda projekt eller framtagna verktyg. Varför det är så i varje en-

skilt fall har inte denna studie besvarat. Men resultatet visar att grundläggningsmetoder 

har möjligheter att ta mer plats i övriga byggbranschens utvecklingsarbete gällande kli-

matpåverkan.  
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6. Slutsatser 

Resultatet inom studien är inte en komplett spegling av vad som pågår i byggbranschen 

gällande arbetet med klimatpåverkan från grundläggningsmetoder, men det ger en indi-

kation om den utveckling som pågår. Utifrån studiens resultat har slutsatser och förbätt-

ringsförslag angetts:  

1. Det saknas svensk klimatdatabas för grundläggningsmetoder. 

 

Det finns en hel del data i vissa databaser, kopplade till olika verktyg och till-

gängliga i EPD:er, men tillgången på data för klimatpåverkan från grundlägg-

ningsmetoder kan förbättras. Enligt resultat inom denna studie saknas en databas 

där alla nedanstående kriterier uppfylls: 

 

o en bred samling av möjliga metoder och material för grundläggning och geo-

konstruktioner ingår, 

o data för klimatpåverkan ingår, 

o data för svenska förhållanden ingår, 

o data framtaget på ett standardiserat sätt ingår (EPD:er),  

o digitala data i ett användarvänligt format ingår (inte PDF:er), 

o data är tillgänglig utan kostnad. 

Eventuellt kan NollCO2, Geokalkyl eller annat verktyg så småningom uppfylla 

dessa kriterier.    

Vid framtagande av klimatdata för grundläggningsmetoder behöver grundlägg-

ningsmetoder beskrivas för att veta vilka material och arbetsmoment som ingår. 

Beskrivningen av grundläggningsmetoder kan även utgöra ett viktigt underlag för 

att få förståelse för hur varje metod påverkar klimatet, vad som kan modifieras 

inom metoderna och för ökad förståelse i jämförelsen mellan olika grundlägg-

ningsmetoder påverkan. Med tydligare beskrivningar av grundläggningsmetoder 

och deras klimatpåverkan kan byggbranschens gemensamma diskussioner och 

klimatarbete inom grundläggningen förenklas.  

 

Förslag för fortsatt arbete inom SGI 

SGI kan bidra till en utveckling där mer data gällande klimatpåverkan från grund-

läggningsmetoder tas fram. SGI samarbetar gärna med andra myndigheter och i 

ett eventuellt kommande arbete med nationell databas (utifrån Boverkets Klimat-

deklarationsförslag) kan SGI bidra med kunskap om grundläggningsmetoder.  

 

SGI kan även arbeta för att förtydliga i byggbranschen vilka klimatsmarta val 

som kan göras gällande grundläggningsmetoder. I det syftet kan SGI bidra till att 

grundläggningsmetoder blir tydligare beskrivna avseende deras klimatpåverkan 

och att begrepp för grundläggningsmetoder kan användas på ett likartat sätt inom 

klimatarbetet i byggbranschen.  
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2. Grundläggningsmetoder behöver få en större roll i byggbranschens klimat-

arbete.  

 

Det har angivits flera exempel där grundläggningsmetoder har exkluderats i bland 

annat klimatanalyser och verktyg. Av vilka anledningar det exkluderas i varje en-

skilt fall har inte undersökt inom denna studie. Flera externa aktörer har dock sagt 

att grundläggningsmetoder kan och borde inkluderas, eller har ställt sig frågande 

till varför grundläggningsmetoder inte är inkluderade i ett byggnadsverks klimat-

beräkningar.   

 

I syftet att oftare inkludera klimatpåverkan från grundläggningsmetoder kan möj-

ligheterna att koppla ihop verktyg ses över. Förslaget handlar om att befintliga 

verktyg för grundläggning integreras med andra befintliga verktyg i byggbran-

schen.  

Förslag för fortsatt arbete inom SGI 

Trafikverket och Boverket är stora aktörer i byggbranschen och utför mycket ar-

bete gällande utvecklingen av klimatarbete. I deras arbete kan SGI i större ut-

sträckning bidra med kompetens inom grundläggningsmetoder samt samverka för 

att få till konsensus om grundläggningsmetoders roll i byggbranschens klimatar-

bete.  

SGI kan undersöka möjligheterna till att lyfta grundläggningsmetoder inom bland 

annat: 

- Byggsektorns Miljöbedömningsverktyg 1.0,  

- Miljöbyggnad 3.0,  

- Klimatdeklarationsförslaget. 

SGI kan vara med i Färdplanen för en klimatneutral byggsektor. 

SGI kan undersöka hur beräkningsverktyg kopplade till grundläggningsmetoder 

kan komplettera andra verktyg, för att på så sätt få med grundläggningsmetoder i 

ett större perspektiv inom byggbranschen. 

SGI kan undersöka om omfattningen av eller val mellan olika grundläggningsme-

toder kan påverkas av byggnaders materialval eller av annan utformning på en 

byggnad. Syftet att ta fram eller belysa sådant underlag handlar om att grundlägg-

ningsmetoder kan bli en mer betydande faktor att beakta i ett byggnadsverk totala 

klimatkalkyl.  
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Bilaga 1 – Sammanställning av verktyg 
och dokument 

Här följer en lista på samtliga verktyg, dokument, etc. som har inkluderats i rapporten. Detta utgör en 

del av det som pågår inom byggbranschen och är inte en komplett spegling av förutsättningarna ef-

tersom utvecklingen går fort och är omfattande.   

B
e
rä

k
n

in
g

s
v
e
rk

ty
g

 

Geokalkyl (SGI) 

Geokalkyl (TrV) 

Klimatkalkyl (TRV) 

Foundation CO2 Calculator (EFFC/DFI) 

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg 1.0 (IVL) 

Bidcon (Elecosoft och Tyréns) 
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GeoBIM (Tyréns) 

CoClass (Svensk Byggtjänst)  

Building Smart Data Dictionary (buildingSMART) 

Byggkatalogen (Svensk Byggtjänst) 

ETIM (ETIM) 

Global LCA Data Access network (UN Environment)  
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Miljöbyggnad 3.0 (SGBC) 

Ceequal (ICE) 

BREEAM-SE (BRE) 

LEED (USGBC) 

GreenBuilding (SGBC) 

NollCO2 (SGBC) 
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ISO 14025:2006 Miljömärkning och miljödeklarationer – Typ III miljödeklarationer – Principer och 
processer (SIS) 

SS-EN 15804:2012 Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler (SIS) 

SS-EN 15643-1:2010 Hållbarhet hos byggnadsverk – Hållbarhetsvärdering av byggnader – Del 1: 
Generellt ramverk 
SS-EN 15643-2:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnader – Del 2: Ramverk för 
värdering av miljöprestanda 
(SIS) 

SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda – Be-
räkningsmetod  (SIS) 

SIS-ISO/TS 14067:2013 Växthusgaser – Klimatpåverkan från produkter – Krav och vägledning för 
beräkning och kommunikation (SIS) 
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ISO 14040:2006 Miljöledning – Livscykelanalyser – Principer och struktur (SIS) 
ISO 14044:2006 Miljöledning – Livscykelanalyser – Krav och vägledning (SIS) 
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Svensk Grundläggning  

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) 

SBUF 

eSam  

BIM Alliance Sweden  

Färdplanen för en klimatneutral byggsektor 

Smart Built Environment 
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